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 احتفاالت كبيرة في الجهراء
 طبق رجال أمن اجلهراء طريقة 
جديدة في عملية سير املركبات 
كخليــــة النحــــل وبانســــيابية 
واضحة، حيث أشرف عليها مدير 
أمن محافظة اجلهراء العميد محمد 
طنا وقائد املنطقة العقيد صالح 
ان األعداد  الدعاس خصوصــــا 
التي خرجت الى املسيرة كانت 
الثانية  كبيرة واستمرت حتى 
صباحا بعــــد انتصار املنتخب 
الكويتي على شقيقه السعودي، 
وان طريقة عمل املسيرات التي 
شــــهدتها محافظــــة اجلهراء لم 
حتدث من قبل بعد فوز منتخبنا 

في كأس اخلليج. 

 تأجيل استئناف مباريات الدوري 
 أعلنت لجنة المســـابقات في اتحاد كرة القدم تأجيل موعد 
إقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة من الدوري الممتاز 
للموسم الحالي التي كان من المقرر إقامتهما بعد كأس الخليج، 
وذلك نظرا لحصول المنتخـــب الوطني على اللقب الخليجي 
للمرة العاشـــرة في تاريخه، بعد المجهـــود الكبير الذي بذله 
العبـــو األزرق، وحرصا على اتاحة الفرصة للراحة واالحتفاء 
بهـــذا االنجاز الكروي المهم، وســـتقوم اللجنة بإصدار جدول 

المباريات المعدل في وقت الحق.
  من جهة أخرى، يســـتأنف األزرق تدريباتـــه االحد المقبل 
على ملعب اتحاد الكرة بإشراف الجهاز الفني بقيادة الصربي 
غوران توفاريتش اســـتعدادا للمشـــاركة في كأس آسيا التي 
تســـتضيفها العاصمـــة القطرية الدوحة مـــن ٧ الى ٢٧ يناير 

المقبل.
  وسيغادر االزرق الى المعسكر التدريبي في القاهرة يوم ١٥ 
الحالي ويتخلله ٣ مباريات ودية مع زامبيا وكوريا الشمالية 

(مرتان). 

 فرض أسلوبه وترك المراقبة لألخضر فكان الفوز من نصيبه

 األزرق على الوعد من غرب آسيا إلى كأس الخليج
  ويبدو أن بيســــيرو ظن ان 
الوقت اإلضافي سيكون ملصلحته 
ألن االزرق لعــــب قبــــل املباراة 
بيومني ١٢٠ دقيقــــة مرهقة مع 
العراق، إال أن رد وليد علي جاء 
سريعا بصاروخ ليحافظ األزرق 
بعدها على الهدف مبهارة، فإن 
تخطى العب حمد العنزي يظهر 
لــــه وليد وان تخطى وليد ظهر 
العامــــر وان رحل العامر يدخل 
العتيقي فصار كل الالعبني سدا 
منيعا أمام اخلالدي حلماية هذا 
الهدف الغالي الذي كان ســــببا 
رئيسيا في تتويج االزرق باللقب 

العاشر.
  لقد حصد االزرق اغلب األلقاب 
فحصل فهد العنزي على جائزة 
أفضل العب واملطوع على هداف 
الدورة واخلالــــدي على أفضل 
حارس ولم يتركوا سوى جائزة 
اللعب النظيف للسعوديني الذين 
يستحقون الشكر على أخالقهم 

العالية طوال البطولة.

   ٢٦ بطال في الملعب

النهاية يجب ان نقول    وفي 
شكرا لـ ٢٦ بطال سواء من شارك 
أو من جلس علــــى دكة البدالء 
أو مــــن كان يتابع من املدرجات 
فاجلميع أبطــــال والالعبون الـ 
٢٦ هم: نــــواف اخلالدي، خالد 
الرشيدي، محمد الصالل، عامر 
املعتوق، محمد راشد، يعقوب 
الطاهر، حسني فاضل، مساعد 
ندا، أحمد الرشيدي، فهد عوض، 
القحطاني،  علي مقصيد، خالد 
طالل العامر، جــــراح العتيقي، 
فهد األنصاري، عبداهللا الشمالي، 
البريكــــي، وليد علي،  عبداهللا 
عبدالعزيــــز املشــــعان، صالح 
الشــــيخ، حمد العنزي، يوسف 
ناصر، خالد خلف، فهد العنزي، 

بدر املطوع، أحمد عجب.  

من دخول هدف يصعب تعويضه 
جعــــل الالعبني واملدرب غوران 
الذي يعتبر من جنوم البطولة 
ال يغامرون كثيرا في التقدم الى 
األمام، ونفس األســــلوب اتبعه 
أيضــــا الســــعوديون الذين لم 
يشكلوا خطورة ايضا على مرمى 
اخلالدي طوال الـ ٤٥ دقيقة بسبب 
استبسال مســــاعد ندا وحسني 
فاضل في قطع الكرات خصوصا 
في الكرات العرضية التي دائما 

ما تسجل منها السعودية.

املباريات السابقة بسبب التفاهم 
الكبير بينهما لســــنوات عديدة 
ســــواء في ناديهما أو املنتخب، 
كما أن عامــــر املعتوق لعب في 
مركزه األصلي في اجلهة اليمنى، 
الى جانــــب أن إصرار الالعبني 
وقتالهم على كل كرة كان عامال 
مساندا لظهورهم بهذا املستوى 

املميز.
  أما الشوط الثاني والذي تراجع 
فيه االزرق وقلت خطورته، فقد 
جاء واقعيا للغاية ألن اخلوف 

باملرصاد، وتكاد تكون هذه هي 
الوحيدة لالخضر في  احملاولة 
الشوط االول بســــبب انشغال 
العبيــــه فقط بإيقــــاف العبينا 

ومراقبتهم.
  ولكن مــــا الذي جعل االزرق 
هو االخطر واالفضل طوال هذا 
الشوط؟ اجلواب سهل وهو ان 
االزرق لعب بتشــــكيلة مثالية، 
خصوصا تواجد فهد عوض ووليد 
علي في اجلهة اليسرى ما أظهر 
وليد مبستوى مختلف عن جميع 

  وقد دخل االزرق منذ الدقائق 
االولى للمباراة باحثا بجدية عن 
هدف التقدم فحرم القائم حسني 
فاضل من التسجيل، ثم تصدى 
القائم نفســــه وحرم وليد علي 
مرة أخرى من هدف، وجاء الدور 
على العارضة لتقف إلى جانب 
السعوديني ومتنع يوسف ناصر 
من التسجيل، ومع كل هذا احلظ 
وسوء التوفيق كادت السعودية 
تتقدم، إال أن اجلسور اخلالدي 
كان لتســــديدة مهند عســــيري 

نصب عينيه أمرين أولهما إيقاف 
فهــــد العنزي بالضغــــط عليه 
بالعبني في كل كرة يتســــلمها 
وفي بعض االحيان بثالثة، واالمر 
اآلخر هــــو إيقاف العبي األزرق 
باإلعاقة أو العرقلة، وهو ما ساهم 
في حصول العبيه على عدد كبير 
من النقاط، إال أن بيســــيرو لم 
يفطن الى أن هناك أكثر من فهد 
في االزرق وإن غاب فهد يظهر 
له املطــــوع وإن تعرض االخير 

لإلعاقة فخبرة وليد موجودة.

البطوالت، واليوم نراهم يسهرون 
حتى الصباح والفرح ميأل قلوبهم 
واالبتسامة ال تفارق وجوههم، 
فشكرا لكم يا أبطال اليوم والغد 
على االيفاء بالوعــــد والعودة 

بالكأس بعد ١٢ عاما عجافا.

  خطأ بيسيرو

  وعن املبــــاراة النهائية التي 
توج فيهــــا االزرق باللقب فقد 
دخل مدرب السعودية البرتغالي 
جوزيه بيسيرو املباراة واضعا 

 عبدالعزيز جاسم 
  «كفيتوا ووفيتــــوا.. وعلى 
الوعد كنتوا يا رجال األزرق»، 
تتزاحم الكلمــــات واملعاني فما 
التي تسبق االخرى منها، كلمات 
املدح والثناء أم كلمات التهاني 
والتبريــــكات، إال أننا يجب أن 
نرحب بعــــودة الكأس العزيزة 
على قلوب الشعب الكويتي الذي 
يعلم ان هذه البطولة صنعت من 
اجل أن يرفع العبونا دائما كأسها، 
وإن ذهبت لغيرهم يوما فيجب 

ان تعود ملوطنها االصلي.
  باألمــــس كان هــــذا املنتخب 
شابا وواعدا واليوم أصبح بطال 
وذا خبرة ويهابــــه الكبير قبل 
الصغير، فمنذ حتقيق لقب غرب 
انفتحت شهية «األسود»  آسيا 
حلصد األلقاب الواحد تلو اآلخر 
فجاء لقب خليجــــي ٢٠ ليثبت 
ان منتخبنا يســــير في الطريق 
الصحيح نحو استعادة أمجاده، 
وحان الوقت للعب دور البطولة 
في نهائيات كأس آسيا بالدوحة 
في يناير املقبل واملنافسة على 

اللقب بعد فراق ٣٠ عاما.
  باألمس كان منتخبنا بالكاد 
يتأهــــل لنهائيات كأس آســــيا 
ويصارع من اجل احلصول على 
نقطة شــــرفية تبقيه في دائرة 
املنافســــة حتى النهاية واليوم 
أصبحت املنتخبات االخرى هي 

التي تستجدي النقاط منه.
  باالمس كنا نلعب دور الدفاع 
ونقاتــــل أمام مرمانــــا ونلعب 
مبهاجم وحيد ال حول له وال قوة 
واليوم اجلميع يدافع عن مرماه 
أمــــام االزرق خوفا من هجماته 

املتتالية.
  باألمس كانت جماهيرنا تنام 
باكرا بعد كل بطولة وتتحســــر 
على الزمن اجلميل والبطوالت 
الســــابقة بعد اخلروج من كل 

(أزرق.كوم)  حارس األزرق املتألق نواف اخلالدي تصدى ألخطر كرة من املهاجم السعودي مهند عسيري  

 العميد محمد طنا

 العنزي.. نجم الشباك
 عبدالعزيز جاسم

  نسمع كثيرا عبارة «جنم الشباك» التي تطلق على بطل سينمائي 
ــاهدته كي  ــد أو قدمي تزاحمت اجلماهير على أحد أفالمه ملش جدي
يستمتعوا بروعة األداء، ونحن هنا في الوطن العربي نحرص على 

متابعة األفالم املصرية، خصوصا الكوميدية منها، لتواجد 
عمالقة مثل الزعيم عادل إمام، الذي دائما ما يكون 

ــباك، وفي الوقت احلالي ومع كل  جنم الش
موسم يظهر جنم شباك جديد يطل علينا 

بلون وشكل وأسلوب جديد، يجعل 
الناس ينتظرون آخر أعماله.

  واليوم ظهر لدينا جنم جديد 
ــتطاع  ولكن في فن الكرة، اس
بحق ان يكون جنم الشباك لهذا 
املوسم، اجلميع يعرفه الصغير 
قبل الكبير، انه فهد العنزي 
الذي فعال أصبح بطال ملباريات 
«خليجي ٢٠» فقبل أن نرى 
ــاهدة  اجلماهير تتدافع ملش
مهاراته، جند املعلقني يصرون 
على تعليق مباريات أزرقنا ألن 
العنزي بات مصدرا إللهامهم 

ويعطيهم حملات جتعلهم يتألقون 
ــس هذا  ــعروا، ولي دون ان يش

فقط، بل وصلت جنوميته جلميع 
املتعهدين واألندية سواء العرب او 

األوربيني، فبعد بارتيزان بلغراد الصربي 
ظهرت بعض األندية التركية والفرنسية 

الراغبة في ضمه بعد ان أبهر اجلميع، لتصبح 
املنافسة لضمه على أشدها بني دول اخلليج، خصوصا 

بني اندية السعودية: االحتاد والنصر واالتفاق ورمبا يخطفه 
الهالل قبلهم.

ــة خليجي ٢٠ أثبت العنزي ان البطل يولد    ومنذ انطالقة بطول
ــاراة قطر االفتتاحية،  ــا من رحم البطولة، فكان جنما في مب دائم
وصنع هدف الفوز، وأرهق كل من راقبه ليكمل مسلسل إبداعاته 
ــاركة  حتى نهاية البطولة، وليتوج كأفضل العب فيها في أول مش

له في بطوالت اخلليج.
  العنزي لم يبهر اخلليجيني فقط، ولكن قبل ذلك 
أبهر غوران واجلهاز اإلداري بقيادة أسامة 
حسني وعلي محمود، وقد أدركوا أن بني 
ــة يجب احلفاظ  صفوف األزرق ماس
ــف عنها في  عليها حتى يتم الكش
وقتها فكانت غرب آسيا محطته 
االولى، وحصد لقبها مع جائزة 
أفضل العب، ثم «خليجي ٢٠» 
ــدام» في نهائيات  و«اخلير ج

كأس آسيا.
  يقول أحد العبي األزرق 
انهم عندما كانوا في معسكر 
منتخبنا الرديف في الصيف 
ــرة وعند  ــي في القاه املاض
مواجهتهم احد الفرق املصرية 
قدم العنزي فاصال مميزا من 
املهارة وتعرض للضرب الكثير 
فصرخ احد املشجعني املصريني 
الذين يتابعون املباراة ليقول «مش 
ــب في املنتخب الكويتي  معقول يلع
محترف من البرازيل» فرد عليه الالعب 
ــجع  ــذا كويتي مو برازيلي، إال أن املش ه
املصري ضرب بكفيه وقال «عاوز يضحك علي 
ــه، قال كويتي قال» واآلن أقول  وأصدق اللي بيقول
للمشجع املصري هل شاهدت دورة كأس اخلليج هذا العنزي 

كويتي وال مو كويتي؟ 
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تهـنـئ

شركة الشمـري والمـيـان 
الشمـري الدولـيــة

دولة الكـويــت 

قيــادة وحكــومــة و�شــعبـــًا

بفــوز الأزرق

 ببـطولـة  كـاأ�س اخللـيـج الـ 20

للمــرة الـعـا�شــرة

 مبارك الخالدي
  عبــــر عدد من العبي األزرق القدامى عن ســــعادتهم البالغة بفوز 
منتخبنا للمرة العاشرة في تاريخه وأشادوا بالدور الكبير لالعبني 
واجلهازيــــن الفني واإلداري، مطالبــــني بدعم هذا اجليل من الالعبني 
لتحقيق املزيد مــــن البطوالت ولتعود الكــــره الكويتية إلى بريقها 
األصلي في احملافل اإلقليمية والقارية. وقال النجم احمد الطرابلسي 
أنني اهنئ نفسي والقيادة السياسية والشعب الكويتي وكل املقيمني 
على الفوز الغالي الذي جاء بعد عمل مضن ولم يأت من فراغ فالكل 
ملس التعب واجلهد الذي قدمه الالعبون واجلهازان الفني واإلداري. 
وأضاف الطرابلســــي لقد شــــعرت منذ الفوز بكأس غرب آسيا بان 
رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد يسير بخطى ثابتة على نهج والده 
الشهيد فهد األحمد من حيث التخطيط والقرب من الالعبني والروح 

الساعية إلى الفوز باأللقاب.
  وطالب الطرابلســــي باالهتمام بالقاعدة وقال الشك ان احملافظة 
على هذا اجليل من الالعبني حتتاج املزيد من العمل فاملراحل السنية 
هي األســــاس لصقل الالعبني، مشيدا بأداء بدر املطوع وفهد العنزي 
واحلارس نواف اخلالدي الذي اشرف على تدريبه في املراحل السنية 

وهو اآلن من أفضل حراس اخلليج.

  كميل: عودة الهيبة

  عبر «الفارس األسمر» فتحي كميل عن فرحته الغامرة بالفوز وقال 
ان لكأس اخلليج طعما ومذاقا خاصا في قلوبنا ككويتيني وكذلك في 
نفــــوس أهل اخلليج عامه وبذل العبونا جهدا فوق العادة عكس من 
خالله اجليل اجلديد العنفوان واملجد الذي كانت عليه الكره الكويتية 
فالفوز أعاد الهيبة واالعتبار إلى الكرة الكويتية ونرجو االهتمام بهذا 

اجليل من الشباب ودعمهم نحو مزيد من االنتصارات.
  وقال النجم عبدالعزيز العنبري ان هذا اجليل من الالعبني يشعرنا 

بالفخر واالعتزاز من حيث عودة الروح واجلرأة ألداء األزرق الذي ادخل 
الفرحــــة إلى قلوب كل الكويتيني واملقيمني على هذه األرض الطيبة، 
مشــــيرا إلى ان الوقت قد حان النتهاج األسلوب العلمي في احملافظة 
على هؤالء الالعبني ودعمهم من جميــــع النواحي لتعود الهيبة إلى 

الكرة الكويتية كسابق عهدها في احملافل اإلقليمية والقارية.

  الحساوي:كنا نحتاج إلى بطولة 

  من جهته عبر النجم صالح احلساوي عن سعادته البالغة باالنتصار 
الغالي وقال لقــــد كانت فرحة عارمة عمت قلوب الكويتيني وكل من 
ســــكن هذه األرض الطيبة فالعبينا كانــــوا رجاال وأبطاال وعلى قدر 
املســــؤولية وكنا نحتاج فقط إلى بطولة رسمية كي تتحقق الطفرة 

املطلوبة على يد هذا اجليل القادم بقوة لتحقيق االنتصارات.
  وأضــــاف بالرغم من حالة اإلجهاد التي صاحبت أداء الالعبني في 
الدقائق األخيرة من املباراة نتيجة األشواط اإلضافية أمام العراق في 
الدور نصف النهائي وكذلك في النهائي أمام السعودية إال ان اجلميع 

حتامل على نفسه من أجل شرف نيل الكأس وهذا ما حتقق لهم.
  وقال ان هذه الفرحة العارمة أعادت إلى ذاكرتي فرحتنا بالفوز في 
«خليجي ٨» و«خليجي ١٠»، وكأننا في عيد وطني وأنا أبارك لنفسي 
أوال ولقيادتنا السياسية والالعبني وأفراد اجلهازين الفني واإلداري 

وانني على يقني ان هذا اجليل مؤهل لتحقيق املزيد من البطوالت.
  ومتنى احلســــاوي ان تعود االجنازات مرة أخرى وقال التاريخ 
يصب في صالح األزرق وكل ما يحتاجه هو االستقرار والدعم لتعود 

االنتصارات مجددا إلى كرتنا العزيزة على قلوبنا.

  الشمري: نحتاج المزيد من العمل

  وقال النجم عبيد الشمري ألف مبروك لنا جميعا هذا الفوز الذي 
جاء عن جدارة واســــتحقاق وكنا األقرب إلــــى البطولة منذ البداية 

وخاصة بعد املستوى التدريجي الذي قدمه الالعبون بدليل حصولنا 
على ثالث جوائز أخرى غير الكأس الغالية. واستدرك الشمري قائال 
ولكن يجب أال نبالغ في الفرحة وعلينا دراســــة األخطاء التي وقعنا 
فيها ويجب أال نعطي الفوز بكأس اخلليج أكثر من حجمه الطبيعي 

من الناحية الفنية.
  وأضاف الشمري انه من املعلوم ان الكرة في اخلليج هي مبستوى 
متوسط باملقارنة مع الكرة في شرق آسيا لذلك فالتعامل مع املنتخبات 
اليابانية والكورية يحتاج املزيد من العمل واملثابرة واالجتهاد ومزيد 
من العمل التكتيكي بخطة بعيدة املدى كي نحقق الطفرة املأمولة في 

الكرة الكويتية.

   بوعباس: اإلنجاز ليس سهًال

  وقال النجم بدر بوعباس أبارك النصر لقيادتنا السياسية والالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري علــــى جهودهم اجلبارة فاحلصول على 
كأس اخلليج بعد سنوات عجاف وصلت إلى ١٢ عاما هو مفخرة بحد 
ذاته ولكن هــــذا اجليل من الالعبني أبدى روحا قتالية غابت لفترات 

طويلة عن مالعبنا.

  الحسيني: رسم الفرحة 

  وقال النجم أمين احلسيني بداية أبارك للشعب الكويتي واخواني 
الالعبني واإلداريني على هذا الفوز الغالي الذي رسم الفرحة على شفاة 

كل الكويتيني والذي أعاد لنا هيبة الكرة الكويتية في املنطقة.
  وأضاف احلسيني صحيح ان كأس اخلليج ليست طموح العبينا 
لكنها جاءت في الوقت املناسب ملنح كرتنا مزيدا من الدعم وإرجاعها إلى 
جو البطوالت فلقد تسبب الفوز في كأس غرب آسيا في إحراج األزرق 
الكبير وفرض عليه حتديا شريفا لرد اعتباره وكان هذا التنافس هو 

ملصلحة الكره الكويتية فكل الالعبني عملوا ملصلحة األزرق.

 فتحي كميل

 عبدالعزيز العنبري

 أحمد الطرابلسي

  الفوز أعاد الهيبة إلى الكرة الكويتية
  قدامى األزرق أجمعوا على «حالوة» اإلنجاز وطالبوا بالمحافظة على الالعبين

 عبيد الشمري



 عسكر يكافئ األزرق
   بـ ٥٠ ألف دوالر

 تبرع النائب عسكر العنزي 
بـ ٥٠ ألف دوالر لنجوم األزرق 
وذلك اســـتمرارا للمكافآت التي 
تواصلت بعـــد التتويج باللقب 

اخلليجي. 

 محمود حيدر

 الثالثاء
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 صرح راشــــد الفضالة مدير 
قطاع التشغيل في مستشفى طيبة 
عن سعادته بفوز املنتخب بلقب 
«خليجي ٢٠» واعلن عن فرحة 
جميع العاملني في مستشفى طيبة 
والعيادات التابعة له من اداريني 
واطباء بالفوز وبهذه املناســــبة 
صـــرح الفضالة بتقـــدمي بطــاقة 
تأمــــني صحي لالعبــــي الفريق 
مجانا ملدة سنة، مع التهنئة الهل 
الكويت بهــذا الفوز والفرحـــة، 
متمنـــيا دوام التـــوفيق والنجاح 

للمنتخــــب.

 تأمين صحي لألزرق من مستشفى طيبة

الدولة لشؤون   أعلن وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
أن صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد تبرع مببلغ مليون 
دينار لالعبي واداريي منتخبنا 
الوطني لكرة القدم مبناســـبة 

فوزه بكأس «خليجي ٢٠».
  الى ذلك تواصلت رســـائل 
التهاني واالشادة باالجناز الكبير 
الـــذي حققه جنـــوم منتخبنا 
الوطنـــي بعد تتويجهم بكأس 
العاشرة  «خليجي ٢٠» للمرة 
الفوز  البطولة بعد  في تاريخ 
في املباراة النهائية على املنتخب 
السعودي بهدف نظيف. وبعث 
رئيـــس مجلس االمة جاســـم 
اخلرافي أمس ببرقية تهنئة الى 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد مبناســـبة فوز منتخبنا 

بالبطولة اخلليجية.
  وقال اخلرافـــي في برقيته 
«بعـــد اعتـــالء منتخبنا لكرة 
التتويج والظفر  القدم منصة 
باملركز األول في بطولة كأس 
اخلليج املقامـــة في جمهورية 
اليمن الشقيقة أود أن اعرب لكم 
ولالخوة االعالميني واالداريني 
عن خالص تهنئتي بهذا الفوز 
املســـتحق الذي عم به الفرح 

أرجاء الكويت وشعبها».
  واضاف «أمدكم اهللا بعون 
من لدنه الى ما يتطلع اليه بلدنا 
العزيز من دوام الرفعة والسؤدد 
والرقي واالزدهار في ظل قيادة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي عهده 

االمني».

  الراشد: إجناز سيتذكره الشعب

  بدوره بعث امني سر مجلس 
االمة علي الراشد ببرقية تهنئة 
الـــى احتاد الكرة عبر فيها عن 
التهانـــي والتبريكات  خالص 
مبناسبة الفوز بلقب بطل كأس 

ادخل البهجة في قلوب الكويتيني 
الذي  التاريخي  جميعا بالفوز 
النهائية  املبـــاراة  فـــي  حققه 
للبطولة، مؤكدا ان هذا االجناز 
الرياضـــي العظيـــم قد حتقق 
بفضل التخطيط السليم الذي 

تسير عليه الكرة الكويتية.
  واعرب الراشد عن متنياته 
بنجاح املرحلة املقبلة للرياضة 
الكويتيـــة وان توفـــق جميع 
االنديـــة واملنتخبات الوطنية 
في حتقيق اهدافها والصعود 
على منصات التتويج مرة اخرى 
ورفع اسم الكويت في احملافل 

القارية والدولية.

اخلليج، مشـــيدا باالداء الرائع 
الذي ظهر بـــه االزرق متمنيا 
دوام التوفيق والنجاح للفرق 
واملنتخبـــات الكويتية. وعبر 
الراشد عن اعتزازه بهذا الفوز 
الذي اســـتحقه االزرق بجدارة 
والذي جاء بفضل اجلهود التي 
بذلها العبـــو املنتخب والذين 
قدموا أداء رائعا ومتميزا خالل 
مباريات البطولة ساهم كثيرا 
في تتويج االزرق بطال خلليجي 
٢٠، معتبرا هذا اليوم من االيام 
املشـــهودة واملعـــدودة التـــي 

سيذكرها الشعب الكويتي.
  واشار الى ان منتخبنا الوطني 

  مـــن جهتها، قالـــت النائبة 
املبـــارك نبارك  د.معصومـــة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد وولـــي عهده 
واحلكومة والشـــعب الكويتي 
االبـــي والى رئيـــس املجلس 
االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد ورئيس احتاد كرة القدم 
الشـــيخ طالل الفهد بهذا الفوز 
اعاد  الذي  التاريخي  واالجناز 
البســـمة والفرحة للشـــعب 
الكويتي الذي انتظر هذا الفوز 

ملدة ١٢ سنة.
  واضافت: نقول لشباب االزرق 
«كفو يا أبطال ما قصرتوا وكملوا 
املشوار لكأس آسيا ونشكركم 
من القلب على هذا االداء الرائع 
والروح العالية واالصرار على 
حتقيق الفوز والعودة بالكأس 
الى ارض الكويت الغالية، وال 
ننســـى ان نشكر رئيس الوفد 
يوسف اليتامى والطاقم االداري 
والفني والطبي على كل اجلهود 

املبذولة لتحقيق هذا الفوز».
  ودامـــت افراحـــك يا كويت 
في ظل صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد وولي 

عهده األمني.

  اللميع  يبارك

  وتقدم نائب رئيس مجلس 
االمة السابق فهد اللميع ببالغ 
التهنئــــة القلبيــــة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســــمو ولــــي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مبناسبة 
فوز منتخبنا بكأس اخلليج، 
معربا عن ســــعادته الكبيرة 
بهذا الفوز الكبير الذي حققه 
ابناء الكويت مما ادخل الفرح 
والسرور في قلوب الكويتيني، 
الكويتية  متمنيا للرياضــــة 
التقدم واالزدهار وللشــــعب 

الكويتي النجــــاح ولكويتنا 
العزة.

  سفيرنا في صنعاء يهنئ

  وأشاد سفيرنا في صنعاء 
فهد امليع بأداء منتخبنا، وقال 
«يسرني أن ارفع بهذه املناسبة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والشعب الكويتي 
بفوز األزرق بكأس اخلليج». 
وأكد أنه بنـــاء على توجيهات 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح «حرصنا على التواجد 
مبدينـــة عـــدن اليمنية بطاقم 
البطولة  السفارة قبل انطالق 
الوفود لترتيب  وقبل وصول 
اجراءات وصول واقامة الوفود 

الكويتية».
  واضاف ان السفارة سخرت كل 
امكاناتها لصالح تسهيل مهمات 
الرياضية  منتخبنا ومتارينه 
وتنقالته بني املالعب، مثنيا على 
تعاون اجلهات اليمنية املختلفة 
في اجناح البطولة والتسهيالت 
الوفد الكويتي  التي حظي بها 

خالل فترة البطولة.
  مـــن جانبـــه، قال ســـفير 
البوسنة والهرسك لدى البالد 
ياسني رواشدة ان فوز املنتخب 
بكأس خليجي ٢٠ للمرة العاشرة 
ليس فوزا رياضيا كبيرا فحسب 
بل هو اجناز معنوي شـــامل 
الذي يحقق  الكويتي  للشباب 
التقدم في املجاالت كافة. واعرب 
السفير رواشـــدة عن متنياته 
العريقة  الكويتيـــة  للرياضة 
املزيد من االجنازات والتطور 
الستعادة بريقها الرائع وزهوتها 

اجلميلة. 

 األمير يكافئ األزرق بمليون دينار
  والخرافي يهنئ  الفهد.. والراشد يعبّر عن اعتزازه 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  

 العم خالد يوسف المرزوق وأبناؤه يكافئون «األزرق»

 ١٠٠ ألف دوالر  من شركة
  عبدالرحمن محمد البحر وأوالده

 «الوطني»  يقّدم
  مليون دوالر

اخلليــــج، بــــكأس  األزرق  فــــوز   مبناســــبة 
تبــــرع العــــم خالــــد يوســــف املــــرزوق وأبناؤه

بـ ٢٥٠ الف دوالر للمنتخب، كما تبرع «سوق الساملية»
بـ ١٠٠ الف دوالر. 

 قدمت شـــركة عبدالرحمن محمد البحر وأوالده مكافأة مالية 
بلغت ١٠٠ ألف دوالر لمنتخبنا الوطني بعد حصوله على النجمة 
العاشرة في تاريخ بطوالت الخليج. وتمنت الشركة المزيد من 

التقدم واالنجازات للكرة الكويتية في الفترة المقبلة. 

 قّدم بنك الكويت الوطني مبلغ مليون دوالر 
للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه ببطولة كأس 
الخليج، وذلك تقديرا منه لهذا االنجاز الوطني 
الكبير ودعما لمزيد من االنتصارات المقبلة.

  وقال البنك الوطني ان هذه المكافأة النقدية 
هـــي مجرد تعبير عن اعتـــزاز البنك وجميع 
الشعب الكويتي باالنجاز الذي حققه المنتخب 
الكويتي بتتويجه بطال لكرة القدم الخليجية 
للمرة العاشرة، وشكر الوطني جميع القائمين 
علـــى المنتخب الوطني من العبين وإداريين 
للجهود التي بذلوها في ســـبيل تحقيق هذا 
االنجاز والروح الوطنيـــة التي أظهروها في 

اللعب باسم الكويت ورفع اسمها عاليا. 

 راشد الفضالة 

 علي الغانم وأبناؤه 
يتبرعون لألبطال

 أشواق المضف تتبرع 
بـ ٢٠ ألف دوالر

 محمود حيدر يقدم 
نصف مليون دوالر

 تبـــرع رئيس غرفـــة التجارة 
والصناعة علي الغامن وأبناؤه مببلغ 
٢٥٠ ألف دوالر ألبطال اخلليج تقديرا 
ملا بذلوه  من مجهود خالل الدورة 

الذي اثمر عن الفوز بالكأس.  

المجلس   تبرعت عضــــو 
البلدي م.أشــــواق المضف بـ 
٢٠ ألف دوالر لنجوم األزرق 
تقديرا منها للدور الذي قاموا 
به خالل مباريات «خليجي ٢٠» 
والتي توجوا بها عن جدارة 

واستحقاق.

 قـــّدم رجـــل األعمـــال 
محمـــود حيـــدر مكافأة 
مالية بقيمة نصف مليون 
دوالر ملنتخبنا الوطني بعد 
تتويج األزرق بلقب كأس 
اخلليج للمرة العاشرة في 
تاريخه، وهو رقم قياسي 
ينفرد به األزرق عن بقيـــة 
منتخبات اخلليـــج والعراق 

واليمــن.

 علي الغامن

 عسكر العنزي  م.أشواق املضف

 محمد براك املطير 

 «االمتياز لالستثمار» تتبرع 
  بربع مليون دوالر

 أعلن عضـــو مجلس إدارة 
شـــركة االمتياز لالســـتثمار 
محمد بـــراك املطير نيابة عن 
إدارة  رئيس وأعضاء مجلس 
الشركة عن تبرع شركة االمتياز 
مببلغ ربع مليون دوالر ألبطال 
منتخبنا الوطني لفوزهم بكأس 

اخلليج. 

 ٢٥٠ ألف دوالر من الكاظمي 
  و١٥ ألفا من الفليج

  
  قدم رئيــس النــادي العــربي جمال الكاظمي ٢٥٠ ألف دوالر 
تقدير لالعبي األزرق على الفوز بكأس اخلليج، فيما قام رئيس 
نادي الفحيحيـــل وليد الفليج بتـــقـــدمي ١٥ ألف دوالر لنجوم 

األزرق. 

 الفهد: بالتر يزور الكويت ١٥ الجاري
  وضم أي العب لألزرق من اختصاص الجهاز الفني 

 عبداهللا العنزي
  أكد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد ان رئيس 
االحتاد الدولي (فيفا) السويســــري جوزيف بالتر 
سيزور الكويت ١٥ اجلاري وتأتي هذه الزيارة تلبية 
لدعوة من احتاد الكرة الذي سبق ان اجتمع ببالتر 

إبان تسلمه مهام احتاد الكرة الصيف املاضي.

  وأشار الفهد في حديث خاص لـ «األنباء» انه لن 
يتم مناقشة األزمة الرياضية خالل هذه الزيارة.

  ولفت الفهد خالل االحتفال الذي اقيم الستقبال 
جنوم االزرق في استاد جابر الدولي ان مسألة ضم 
أو استبعاد أي العب جديد لألزرق في الفترة املقبلة 
هي من اختصاص اجلهازين الفني واإلداري فقط. 



 الفهد للجماهير: 
  تبون كأس آسيا ..  قولوا إن شاء اهللا

 

 «األزرق»  
 عاد .. حّيوه حّيوه

 مبارك الخالدي - عبداهللا العنزي ـ يحيى حميدان
  وصل وصل، االزرق وصل يال حيوووه، يا هال ويا مرحبا بأبطالنا، 
يا هال ويا مرحبا بالشـــيخ طالل الفهد واحتاده، يا هال ويا مرحبا 
بغوران واسامة واملطوع واخلالدي وفاضل وندا وبقية زمالئهم، يا 
هال بأزرقنا بطل اخلليج، هال باللي اسعد كل بيت وفريج، هال باللي 
جابوا الكاس بعد ١٢ سنة من الفراق، وصچ اللي قالوا ما يجبيها إال 
رجالها، هال باللي اخذ ١٠ جنوم من ٢٠ بطولة، هال بطل «خليجي 
٢٠»، هال بطل احلى بطولة حتمل اسم اغلى شهيد الشيخ فهد االحمد 

رحمه اهللا، وصچ اللي قالوا ما يجيب الكبير اال الكبير.
  وسط استقبال كبير في ســـتاد «جابر الدولي» حطت الطائرة 
االميرية التي امر بها صاحب الســـمو االميـــر، على ارض الوطن 
وعلى متنها أزرقنا ابطال اخلليج الذين عادوا بالكأس والذهب من 
اليمن. وقد تقدم الوفد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد تبعه 
جنوم االزرق حاملني الكأس، وانتقل املنتخب مباشرة من املطار الى 
«ستاد جابر» في حافلة تزينت بالعديد من الصور للشهيد الشيخ 

فهد األحمد والشيخ طالل الفهد وابطال املنتخب.
  وبعد وصول احلافلة التي اقلت األزرق الى ســـتاد جابر، شكر 
رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد اجلماهير الغفيرة التي 
حضرت الى الســـتاد تكرميا ألبنائهم كما شـــكر الالعبني األبطال، 
مضيفا: نسأل اهللا أن يوفقنا دائما العادة البسمة للشعب الكويتي 

والوعد بكأس آسيا بقطر في يناير املقبل.
  وسأل الفهد اجلماهير التي قدرت بـ ٥٠ ألف متفرج بصوت عال 
«تبون كاس آســـيا؟»، فردت اجلماهير بصوت واحد «ايييه»، ثم 

أعاد الفهد السؤال مطالبا اجلماهير بجواب أقوى ليسمع الالعبون، 
فأعادت اجلماهير اجلواب نفســـه بصوت أقوى، ليرد عليهم الفهد 

«قولوا ان شاء اهللا وابتسموا كأس اخلليج كويتي اجلنسية».
  من جانبه، شكر مدير املنتخب اسامة حسني صاحب السمو االمير 
على كرمه االبوي في ارســـال طائرة خاصة لتقل الوفد الى البالد، 
وكذلـــك تكرميه االبوي لالعبني، مؤكدا ان هذا االمر ليس بالغريب 

عليه فهو ابو الرياضة والرياضيني في البالد.
  وهنـــأ حســـني كل الكويتيني واملقيمني علـــى ارض البالد بهذا 
االجناز الذي يعد شيئا قليال مما ميكن ان نقدمه للبالد، فهذا الفوز 
له طابع خاص ألنه جاء بعد غياب ١٢ ســـنة عن منصات التتويج 

اخلليجية.
  من جهته، قال مدرب االزرق الصربي غوران توڤاريتش ان هذا 
االجناز يدل على تطور الكرة الكويتية، مشـــيرا الى انه جاء بعد 
ان قدم الالعبون كل ما لديهم في املباراة، خاصة انهم التزموا بكل 
التعليمات الفنية التي امليناها عليهم، مبينا انه سعيد جدا بتواجده 
مع االزرق الذي يضم العبني مميزين وجهازا اداريا ماهرا وفي رأس 
الهرم الكروي الشيخ طالل الفهد احد افضل الشخصيات الرياضية 
في اخلليج. وقال مســـاعد املدرب عبدالعزيز حمادة انه توقع منذ 
اجلولة االولى للبطولة ان يكون النهائي بني منتخبني من املجموعة 
االولى التي تعد االقوى واالفضل، مشـــيرا الى ان املباراة النهائية 
كانت صعبة جدا نظرا للتكافؤ بني املنتخبني، شاكرا كل من وقف 
مع االزرق في الفترة املاضية وكل من ساهم وقدم مكافآت بعد هذا 

االجناز، فالعبو االزرق يستاهلون منا كل خير.

  وقد اجمع العبو االزرق علـــى اهداء هذا االنتصار الى صاحب 
السمو االمير وسمو ولي العهد وكل الشعب، فقال نواف اخلالدي 
ان هذه البطولة هي األغلى له في مســـيرته، واللحظات التي رفع 
مـــن خاللهـــا كأس البطولة تعتبر من اهم اللحظـــات في تاريخه 

الرياضي والشخصي.
  وقال جنم املنتخب وليد علي: في البداية أبارك لصاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد واحلكومة والشعب الكويتي هذا االجناز، 
وجماهيرنا الرياضية استحقت هذا الكأس الذي انتظروه ١٢ عاما وهم 

متعطشون للبطوالت وهذا اللقب، وهذا الفوز هو أول الغيث.
  وأكد املهاجم بدر املطوع أن مجموعة الالعبني الذين تواجدوا في 
اليمن لن تتكرر ولم نشاهد مثل هذه الكوكبة من الالعبني منذ زمن 
بعيد، فقد كانوا بحق على قدر املسؤولية ولم يخيبوا آمال عشاق 
األزرق الذين انتظروا هذا االجناز بشـــغف كبير، وأضاف املطوع: 

مبروك للجميع، وهذا االجناز يستحقه أهل الكويت.
  بدوره، أوضح املدافع مساعد ندا ان فرحة الشعب هي مكسبنا 
احلقيقي والكأس قليلة في حقهم بعدما صبروا طويال على غياب 
األزرق عن البطوالت، مضيفا «الف حمد وشكر هللا بعد أن وفقنا في 

احلصول على الكأس الغالية التي عادت الى مكانها الطبيعي».
  من جهته، قال أفضل العب في البطولة فهد العنزي: وعدت والدي 
بالعودة بلقب البطولة واآلن عدت ومعي كأســـان، كأس البطولة 
وكأس أفضل العب، وكل هذا توفيق من اهللا أوال وبتعاون الالعبني 
في التدريبات وامللعب ثانيا، وأهل الكويت يســـتاهلون أن ندخل 

الفرحة الى قلوبهم في كل بطولة. 
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 بدر املطوع تلقى عدة عروض خليجية                           (األزرق.كوم)  حافلة االزرق التي نقلت ابطال اخلليج إلى ستاد جابر 

 (سعود سالم - محمد ماهر)  الشيخ علي اجلراح نائب وزير الديوان األميري والشيخ خالد الفهد في استقبال الوفد 

 أنتم ال تعرفون األزرق
 كأنها ١٤ شهرا وليست أياما عشــــناها مع أزرقنا البطل 
في «خليجي٢٠»، نسأل عنه، نراقبه ونترقب أخباره، كيف 
حاله؟ وماذا فعل في أمســــه ليومه؟ مع من سيلعب؟ وعلى 
من ســــيفوز؟ أقلقنا ثم أفرحنا فأبكانا ثم عاد من بالد اليمن 
ميسح دموعنا ويحثنا على البكاء مرة أخرى فرحا وطربا، 
أشغلنا هذا األزرق، نفكر فيه في الصباح واملساء، نحمل همه 
وندافع عنه، نختلق له األعذار إذا أخطأ وندفعه نحو التألق، 
إذا أقبل قمنا له وإذا أدبر نتبع أثره ينام هو ونســــهر نحن 
حتى الفجر ندعو له بالنصر، ذهب الى عدن فقال املشككون 
ســــيعود مبكرا فرد عليهم «انتم ال تعرفون الرجال جيدا»، 
قالوا عنه وأعادوا وفي كل مرة ينحسرون خاسئني، فاز على 
قطر في البدايــــة فقالوا في أحاديثهم وبعض فضائياتهم ال 
يكفي فتعادل مع السعودية وفاز على اليمن وأقصى العراق 
«بطل آســــيا»، وفي النهائي تغلب على األخضر السعودي 
بهدف صاروخي لوليد علي فرفعوا أيديهم يرددون «سالما 

سالما يا األزرق».
   إذن فزت يا األزرق في كأس اخلليج، فِلَم كل هذا التواضع 
قبــــل انطالقة البطولة؟! يقولون احلــــرب خدعة ومنتخبنا 
تعامل مع احداث البطولة بواقعية وحكمة، لم يعلن انه جاء 
وحيدا للقب بل قال اني أتيتكم الشارككم املنافسة، ولو أردنا 
احلديث عن العوامل التي أســــهمت في فوز األزرق بالكأس 
فيأتي في مقدمتها االســــتقرار، وأعني هنا اإلداري والفني، 
الى جانب رغبة الالعبني في حتقيق اللقب، وملسنا ذلك في 
أول مباراة مع قطر فقد كانت عيون الالعبني «جتدح» شررا 
هجوما ودفاعا، واحلق يقال بــــأن مدرب منتخبنا الصربي 
غوران توڤاريتش كان احد جنوم البطولة وأحسن في قيادة 
الفريق بعدما أوجد تشكيلة متجانسة من الالعبني األساسي 
منهم كاالحتياط، واملدرب الناجح هو من يخرج الالعب من 
عزلته الى التألق، ولكم في وليد علي مثاال فهو لم يشــــارك 
في مباراة العراق بعد ان كان أساسيا ومن الطبيعي ان يتأثر 
نفسيا، وأعاده غوران أساسيا في النهائي فتألق وأبدع وسجل 

هدفا سيبقى خالدا في سجله وبطوالت اخلليج.
   الكل شارك في هذا االجناز، العبني وجهازا فنيا وإداريني، 
وأحســــن احتاد الكرة برئاسة الشيخ طالل الفهد في جتهيز 
الفريق وإعداده بصورة تكفل له املنافسة، كما يسجل للجهاز 
االداري املشــــرف على منتخبنا واملكون من يوسف اليتامى 
وأسامة حسني وعلي محمود، الشــــكر على ما قاموا به من 
مجهود، وعلينا ان ننســــى هذا االجنــــاز ونتأهب لكأس أمم 
آســــيا التي ستنطلق قريبا في قطر، فاملهمة هناك لن تكون 

كما كانت في عدن.
   فــــوز األزرق بالكأس وحصول فهد العنزي على جائزة 
أفضل العب في البطولة واختيار نواف اخلالدي أفضل حارس 
وفوز بدر املطوع بلقب الهداف، فما الذي تبّقى في البطولة؟ 
أال يستحق هذا الفريق وهؤالء الالعبون التكرمي الالئق من 
أعلى اجلهات والشركات واملؤسسات؟ نعم انهم يستحقون 
بعد ان ادخلوا الفرحة الى نفوسنا وسط هذا اجلو املزدحم 
باملشاحنات والتجاذبات املتبادلة على الساحة. وسالمتكم. 

  ناصر العنزي 

 العروض تنهال على المطوع
  عبدالعزيز جاسم 

  دخلت العديد من األندية اخلليجية في مفاوضات جادة مع جنم 
األزرق بدر املطوع للتعاقد معه في فترة االنتقاالت الشـــتوية بعد 
املستوى الكبير الذي ظهر به في «خليجي ٢٠» وفوزه بجائزة الهداف، 

ومنافسته على لقب أفضل العب في القارة قبل أسبوعني.
  وعلمت «األنباء» ان أقرب هذه العروض هو عرض الهالل السعودي 
الذي ينوي التخلي عن احد محترفيـــه خصوصا البرازيلي نيڤيز 
ورمبا يعلن عن الصفقة في األيام القليلة املقبلة في حال مت االتفاق 
علـــى املبلغ املالي الذي قد يكون العائق الوحيد النتقال املطوع إلى 
الهالل. وقد أكدت بعض املصادر ان املطوع خالل تواجده في اليمن 
تلقى العديد من العـــروض املغرية من أندية إماراتيه وقطرية لكن 
يتبقى ان تقدم هذه العروض بصورة رســـمية إلى إدارة القادسية 

والتي ستكون لها الكلمة االخيرة في املوافقة على انتقاله. 

 وفد االزرق اثناء نزولهم  على سلم الطائرة 
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(االزرق. كوم)   فرحة هستيرية لصاحب الهدف القاتل وليد علي في مرمى السعودية   

 تصفيق لفوز األزرق باللقب د.عماد دشتي مرتديا «تي شيرت» األزرق

 يوسف العميري فايز العنزي فيصل الكندري 

 الرشيدي: «اتحاد التطبيقي»
  يثّمن جهود األزرق

  
  آالء خليفة

  بارك نائب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب للعالقات العامة محمد صالح الرشيدي 
لصاحب السمو األمير الشـــيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، واجلموع الطالبية وجميع املجتمع الكويتي مبناسبة فور 
املنتخب بلقب البطولة، الذي تـــوج به املنتخب الكويتي للمرة 
العاشـــرة في تاريخه بعد ان قدم مســـتوى رفيعا وتألق العبو 
املنتخب وسادت بينهم روح التعاون والفداء والتضحية بهدف 

رفع اسم الكويت عاليا.
  مثمنا جهود كافة من ساهم في حتقيق هذا االجناز التاريخي 
من مســـؤولني واداريني والعبني حيث كان واضحا منذ انطالق 
الدورة ان هناك اصرارا من املنتخـــب الكويتي على الفوز بتلك 

البطولة واستعادة امجاد الكرة الكويتية.
  واشـــار الرشيدي الى ان الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية 
للرياضة والرياضيني فـــي الكويت كان له بالغ االثر الطيب في 
رفع الروح املعنوية لدى القائمني على املنتخب والالعبني ما اثمر 

هذا الفوز الغالي..
  متمنيا من اهللا تعالى التقدم والنجاح للكرة الكويتية برعاية 
ابناء الشـــهيد خصوصا رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد، 
مثمنا مبادرتهم الطيبة بتقدمي مكافأة مالية بقيمة عشـــرة آالف 
دينـــار لكل العب تقديرا للجهود التـــي بذلوهــا للفـــوز بهـــذه 

البطولــة.
  حيث قامـــوا بتقدمي مبلغ وقدره ١٠ آالف دينار لكل العب من 
العبي منتخبنا الوطني، فضال عن مكافأة اخرى كان ابناء الشهيد 
قد رصدوها بقيمة ٤ آالف دوالر لكل العب مبناســـبة وصولهم 
للمباراة النهائية، كما ثمن لبعض اعضاء مجلس االمة السابقني 
واحلاليني وبعـــض رجال االعمال دعمهم املادي لالعبي املنتخب 

الوطني مبناسبة هذا الفوز الكبير.
  ومتنـــى ان يحذو كبـــار التجار حــذو ابنـــاء الشـــهيـــد في 
دعـــم العبــي املنتخــب لتشـــجيعهــم على مواصلـــة مسيـــرة 
االجنـــازات ويعــود للكرة الكويتيــة رونقهــا وسيادتهــا بــدول 

املنطقــــة. 

 العنزي: األزرق استعاد مكانته
  

  هنأ أمني ســــر اللجنة االوملبية عبيد العنزي أسرة كرة القدم 
بعد الفوز بلقب «خليجي ٢٠» مشــــيدا بالدور الكبير الذي يقوم 
به رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد لدعم مسيرة املنتخبات 

الوطنية في احملافل اخلارجية.
  واشــــاد العنزي باألداء الراقي والروح القتالية التي أظهرها 
الالعبون طوال مشــــوارهم في البطولــــة الذي تكلل باحلصول 
على كأس الدورة التي حتمل اسما غاليا على أهل الكويت وهو 

الشهيد فهد األحمد.
  وأثنى العنزي على املساندة الكبيرة التي قدمها الشيخ احمد 
الفهــــد لوقوفه بجــوار املنتخــب طــــــوال تواجــده في اليمـــن 
وحرصه على التواصـــل مـــع الالعبني للشـــــــد مـــن أزرهـــم 
وحثهـــم على العودة بالكـــأس الغاليـــة إلســــعـــاد الشعــب 

الكويتــي.
   واشــــاد العنزي باملجهودات الكبيــــرة املبذولة من القائمني 
على احتاد الكرة لتســــخير جميع اإلمكانات في سبيل النهوض 
واالرتقاء بالكرة الكويتية التي استعادت مكانتها املرموقة على 
مستوى دورات كأس اخلليج بعد احلصول على اللقب العاشر 

في تاريخ مشاركات األزرق. 

 الفضلي: أفرحونا بعد غياب ١٢ عاماً 

 الهدية هّنأ القيادة السياسية باللقب الغالي 

  جامعة الكويت احتفت بالنصر بحضور عميد الكلية

 آالء خليفة
  احتفاال بفوز منتخبنا الوطني بخليجي 
٢٠، نظم قسم العالقات العامة بكلية العلوم 
االدارية بجامعة الكويت احتفاال ظهر أمس 
بقاعة الدانة بحضور عميد الكلية د.راشد 
العجمي واملدير االداري فتحية الكندري 
ورئيس قسم العالقات العامة سعد الهدية 
وموظفي القســـم فاطمة املتروك، لولوة 

السداني، مشعل احلليل، منال الكندري، 
وفي كلمة خاصة لـ «األنباء» بارك عميد 
الكلية د.راشد العجمي للكويت ـ حكومة 
وشعباـ  فوز االزرق بكأس «خليجي ٢٠» 
مشـــيدا باألداء اجلماعـــي لالعبني الذين 

استحقوا الفوز بجدارة.
  وأضـــاف قائـــال: ومنهـــا لألعلـــى 

ياالزرق.

  من ناحيته، هنأ رئيس قسم العالقات 
العامـــة بالكلية ســـعد الهديـــة القيادة 

السياسية.
  وقام د.راشد العجمي مبشاركة أسرة 
الكلية في تقطيع كعكة االحتفال كما قام 
د.عماد دشتي من قسم االقتصاد بارتداء 
تي شيرت املنتخب وحمل كأسا احتفاال 

بالفوز.

 آالء خليفة
الشـــباب    بارك رئيس جلنة 
والتعليـــم العالـــي فـــي الهيئة 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت عبدالعزيز الفضلي فوز 
الوطني بكأس اخلليج  منتخبنا 
٢٠ قائال: اســـتطاع رجال األزرق 
ان يعيدوا كأس دورة اخلليج الى 
من احتضنه ٩ دورات وافرحونا 
فرحة رياضية حرمنا منها سنوات 

جتاوزت الـ ١٢ عاما.
اثبت شـــباب    مضيفـــا: فقد 
منتخبنـــا انهـــم قـــادرون على 
اعـــادة امجاد الكرة املاضية التي 
غابت فترة لكنها لم ولن تختفي 
من الســـاحة الكروية اخلليجية 

والعربية.
  وتوجه الفضلي بالشكر اجلزيل 
الى العبي املنتخب الوطني على 
ادائهم املتميز والرائع في الدورة، 
كما توجه بالشكر الى مدرب املنتخب 
الوطني غوران والى اجلهاز الفني 
واالداري املرافق للمنتخب، والى 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد الصباح على هذا الفوز املفرح 

واملبهج الذي كان ينتظره الشارع 
الكويتي بفارغ الصبر.

  واشار الفضلي الى ان اختفاء 
الرياضية  اخلالفات عن الساحة 
فترة «خليجي ٢٠» وتوحد جميع 
الوطني  املنتخب  االطراف خلف 
والراحة النفسية التي كان يعيشها 
الالعبون اثناء الدورة بسبب توحد 
الشارع الرياضي الكويتي خلفهم 
رغم احملاوالت الساعية لتأجيج 

اخلالف.

 عبدالعزيز الفضلي 

 (سعود سالم) د.راشد العجمي يتوسط أسرة الكلية

 أسامة دياب
  أفراح ومســــيرات واهازيج 
كانــــت  ابرز عناوين الشــــارع 
الكويتي بعد ان توج منتخبنا 
الوطني بلقب بطولة «خليجي 
٢٠» التي اقيمت في اليمن ليحرز 
االزرق لقبه العاشــــر ويوسع 
الفارق بينه وبني اقرب منافسيه 
في سجل التكرمي لبطولة كأس 
اخلليج ليثبت بالنتائج واالرقام 
انه صاحب املقام الرفيع فيها، 
شخصيات كويتية عبرت عن 
سعادتها الغامرة بفوز املنتخب 
الوطني بالبطولة ورفعوا اسمى 
آيات التهاني والتبريكات لصاحب 
السمو االمير وسمو ولي العهد 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
والشعب الكويتي، معربني عن 
املهم في ان يكون الفوز هو بداية 

العــــودة لطريق االجنازات في 
الرياضة الكويتية، مشددين على 
ضرورة احلفاظ على هذا اجليل 
من الالعبني ورعايتهم بالطرق 
العلمية املناسبة ليرفعوا اسم 

الكويت في احملافل الدولية.
  في البداية، اعرب رئيس بيت 
الكويت لالعمال الوطنية يوسف 
العميري عن ســــعادته البالغة 
بهذا االجناز الذي حتقق بسواعد 
شــــباب واعد حتمل املسؤولية 
على افضل وجه، رافعا اسمى 
آيــــات التهاني والتبريكات الى 
صاحب الســــمو االمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
التوفيق  الوزراء، متمنيا دوام 
للرياضة الكويتية في كل احملافل 

الدولية.
  واشار العميري الى ان االزرق 

الكرة الكويتية ووضع الكويت 
في املكانة التي تليق بها.

  واشار العنزي الى انه ينتهز 
املناسبة السعيدة ليهنئ  هذه 
صاحب الســــمو االمير وسمو 
ولــــي العهــــد وســــمو رئيس 
مجلس الوزراء والقائمني على 
الرياضة والشعب الكويتي بفوز 
املنتخب والتي رفعت رصيده 
الى ١٠ القاب جتعله يغرد منفردا 
خارج السرب، متمنيا للرياضة 

الكويتية دوام التوفيق.
  من جهته، اكــــد نائب مدير 
االدارة املالية في الهيئة العامة 
املدنيــــة والناطق  للمعلومات 
الرسمي سالم العلي ان االزرق 
عاد ملكانــــه الطبيعي باعتالئه 
عرش البطولة اخلليجية، مهنئا 
الكويت حكومة وشــــعبا على 

هذا االجنــــاز، متمنيا للرياضة 
التألق واســــتمرار  الكويتيــــة 

النجاحات.
  ولفت العلي الــــى ان الفوز 
بكأس اخلليج سيجعل املنتخب 
يخوض بطولة كأس آسيا بروح 
جديدة، داعيا لضرورة توفير كل 
سبل الرعاية لهذا املنتخب الشاب 
الكويت واعاد  الذي رفع رأس 
االجنازات للرياضة الكويتية.

  من جهته، اكد عضو االمانة 
الكويتــــي  العامــــة للتجمــــع 
املســــتقل علي القالف ان فوز 
االزرق لم يــــأت وليد الصدفة، 
لكنه نتاج جهــــد وعرق واداء 
اقنع املنافسني قبل املشجعني، 
مهنئا القيادة السياسية وعموم 
الشعب الكويتي على هذا الفوز 

الكبير.

  واشار القالف الى انه يجب 
علينــــا اال نبالغ فــــي الفرحة، 
ونواصل اســــتعداداتنا اجلادة 
لبطولة كأس آســــيا املقبلة في 
قطر حتى تعــــود الكويت الى 
مكانتها الطبيعية ونرفع اسمها 
في كل احملافــــل الدولية، داعيا 
القائمني على الرياضة لضرورة 
احلفاظ على القوام االساسي لهذا 
املنتخب الواعد، معربا عن امله 
في ان تستمر مسيرة االجناز.

السابق    فيما اهدى املرشح 
النتخابات مجلس االمة احملامي 
فيصل الكنــــدري فوز الكويت 
لوالد اجلميع صاحب الســــمو 
االمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء، متمنيا 
للرياضة الكويتية دوام التوفيق 

والنجاح.

جنح في اعادة البسمة للشعب 
الكويتي والتي غابت عنه لفترة 
طويلة، معتبرا ان فوز االزرق 
هذه املــــرة له مذاق خاص ألنه 
يتوافق مع اســــتعدادات البالد 

لالحتفال باألعياد الوطنية.
  بدوره، اكــــد رئيس جمعية 
اهالي الشهداء االسرى واملفقودين 
الكويتية فايز العنزي ان فوز 
املنتخب الوطني بكأس اخلليج 

هو عودة حميدة لطريق االجناز 
الكويتية، مشيدا  الرياضة  في 
بجهود الالعبني واجلهاز الفني 
طوال مشوار البطولة، موضحا 
ان االزرق اعاد الثقة جلماهير 

 شخصيات لـ «األنباء»: األزرق صاحب المقام الرفيع
  في سجل بطوالت كأس الخليج بال منازع

 (متين غوزال)  االفراح تتواصل في شوارع الكويت بالنصر الكبير  

 العلي: انتصار للرياضة الكويتية
  

  هنـــأ مديــر 
عام مؤسســـة 
الشيخ  املوانئ 
جابر  صبـــاح 
العلي الشعــب 
الكويتي وقيادته 
بفوز  احلكيمة 
«األزرق» بكأس 
اخلليج، موضحا 
الفوز  ان هـــذا 
يعــــد انتصارا 
للريــــاضــــــة 
الكويتية، قائال 
قـــد  ان االزرق 

عايد الشعب الكويتي مبناسبة رأس السنة الهجرية 
عبر فوزه الغالي على املنتخب الســـعودي الشقيق 

واحراز كأس اخلليج للمرة العاشرة. 

 الشيخ صباح جابر العلي 




